Jane Iredale sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer. På www.janeiredale.dk findes flere informationer
om produkterne og forhandlere i hele landet. Du kan også tilmelde
dig Jane Iredales nyhedsbrev hvis du ønsker at vide mere om det
nyeste indenfor makeup.

pressemeddelelse

Du kan downloade pressemateriale og billeder i høj opløsning på
www.kosmetolognet.dk hvor du også finder prislister.
Yderligere information fås hos:
Tina Rasmussen
Jane Iredale
86 72 58 00
tina@dermalogica.dk

Power of Pink løs

jane iredale slipper
introduktion af forårskollektionen 2007

Jane Iredale har i
samarbejde med
den danske
make up artist
Henrik Steen skabt
forårslooket
Power of Pink

Power of Pink løs

jane iredale slipper
introduktion af forårskollektionen 2007

Forårets look handler om et klart og friskt ansigt inspireret af flotte pink toner, der fremhæver
den rene og sunde hud. En sund glød med masser af highlight - det var temaet på catwalken for foråret 2007. Jane Iredale, The Skin Care Makeup™ repræsenterer dette strålende look
med den nye Power of Pink kollektion, der består af Think Pink PurePressed®Triple Eye Shadow,
Kirsten PureMoist™ LipColour og Cotton Candy PureGloss™for Lips.
Think Pink PurePressed® Triple Eye Shadow indeholder en lys, babylyserød base, en livlig
pink samt en dyb hindbærrød skygge, så du kan skabe multifacceteret hightlight og
formning af øjet.
Læber så søde som ”candy” med Jane Iredales Kirsten PureMoist™ LipColour og Cotton
Candy PureGloss™. Læbestiften Kirsten er udviklet med inspiration fra den søde og elegante
skuespiller Kirsten Dunst, som har spillet med i film som Spider-man, Marie Antoinette og Mona
Lisa Smile. Som alle andre Jane Iredale PureMoist™ LipColours indeholder Kirsten ikke kemiske
konserveringsmidler eller syntetiske farvestoffer. Den rige farve stammer udelukkende fra jernoxider og karmin. Læbestiften er utroligt holdbar og giver en naturlig solfaktor 18 vha. spiseligt
zinkoxid.
Cotton Candy PureGloss™ for Lips indeholder den perfekte mængde glimmer til dagmakeuppen, men er alligevel holdbar nok til en flot glans i aftenmakeuppen. Denne flirtende pink,
som du også finder i Jane Iredales populære Cotton Candy PurePressed® Blush, fremhæver
med garanti ethvert sæt læber. Lipglossen indeholder en base af organiske, vegetabilske
olier, har en prikkende mintsmag og indeholder vindruekerne- og granatæbleekstrakter,
som holder læberne bløde, beskyttede og nærede.
Think Pink PurePressed® Triple Eye Shadow
vejledende udsalgspris kr. 285,00

Lid Primer
vejledende udsalgspris kr. 175,00

Kirsten PureMoist™ LipColour				
vejledende udsalgspris kr. 165,00

Brush-Me BronzeTM 1
vejledende udsalgspris kr. 425,00

Cotton Candy PureGloss™ for Lips			
vejledende udsalgspris kr. 165,00

Brush-Me BronzeTM 2
vejledende udsalgspris kr. 425,00

Multi-Tasking?
Hvordan undgår jeg, at min øjenskygge glider rundt på et fedtet øjenlåg, eller hvordan får jeg
mere intensitet og holdbarhed til min yndlingsfarve? Drømmer du om en lid primer, der kan fungere som øjenskygge, der kan påføres med fingrene, og som giver øjenlåget et mere velplejet
og glansfuldt look? Så er svaret Jane Iredales Lid Primer, som til foråret introduceres i endnu en
multifunktionel farve: Lemon, som supplerer de to eksisterende farver Canvas og Petal.
Den hemmelige ingrediens i Jane Iredales Lid Primer er en ny, fugtet silica, der kontrollere
olie så perfekt, at du aldrig mere vil opleve øjenskygge, der sætter sig i linierne. Påfør den på
hele låget og i øjenkrogen, da den ikke kun er en lid primer, men også en highlighter. Oplev
hvordan Lid Primer fremhæver de dybere områder af øjet og giver det liv og glans. Påfør
skygge over lid primeren for en fantastisk holdbarhed, eller brug Lid Primer alene med en af
Jane Iredales Liquid Eyeliners.
Jane Iredales Lid Primer er endnu et bevis på, at når banebrydende teknologi møder kreativitet, kan alt ske!

Jane Iredale introducerer Brush-Me BronzeTM
til enhver gudinde på farten...
Solbadning er ikke sundt, men det betyder ikke, at du er nødt til at glemme alt om glansfuld,
”solbrændt” hud. Nu kan du børste en varm, gylden, sund glød af farve på med Brush-Me
Bronze™; en glødende nyhed fra Jane Iredale. Stænk af guld fra Jane Iredales Brush-Me
Bronze™ giver dig mulighed for at opnå en strålende glød af sol uden at blive ramt af en
eneste af de skadelige stråler!
Brush-Me Bronze™ med den ”indbyggede” børste er det perfekte redskab til at highlighte,
forme eller give farve... den naturlige, afrundede børste af uld er udviklet for at opnå en
glat og jævn påføring af produktet; og den praktiske emballage er perfekt til en hurtig
touch-up, når du er på farten.
Soft-fokus mineralerne i Brush-Me Bronze™ gør det nemt at tone produktet, så farven fremstår fuldstændig naturlig.
Makeupartistens tips: For en let bronzer påføres Brush-Me Bronze™ på kindens ”æble” og
tones ud med en pudderbørste.
For at forme påføres bronzeren under og opad på kindebenet. Vær omhyggelig med at
tone godt med pudderbørsten, så man ikke kan se, hvor bronzeren starter og slutter.
Eller for den mere sensuelle glød børstes Brush-Me Bronze™ på kinder, skuldre, décolleté
eller andre hudområder du tør vise frem...!
Brush-Me Bronze™ findes i to nuancer

